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Milí čtenáři našeho časopisu,  

listopad se nesl v duchu oslav 30. výročí Sametové revoluce. 
Prosinec v duchu příprav na jarmark. D ěkujeme všem, co 
nám do čísla poslali své příspěvky. Přejeme krásné svátky!  

 

 

CO PRO MĚ ZNAMENÁ SVOBODA? 

S úvahou na toto téma se s námi podělila 9. B – kde se o svobodě bavili v rámci češtiny 
s paní zástupkyní Marcelou Havelkovou. 

Svoboda je široký pojem, pod kterým si každý představí něco jiného. Je to věc, které si ceníme ze všech nejvíce. 
Svoboda má i své hranice, které si občas neuvědomujeme a vstupujeme do svobody druhých. 

Jaká byla svoboda v minulosti? Myslím si, že malá. Když se podíváme do minulosti některých zemí, zjistíme, že 
cílem většiny revolucí a většiny demonstrací proběhly právě kvůli svobodě, kterou jim zakazoval nějaký 
panovník nebo někdo vysoce postavený. Svoboda byla zakázána tak, že si lidé nemohli svobodně myslet, 
nemohli se projevovat nahlas, jinak byli potrestáni smrti či jiným testem. 

Ale jsme opravdu svobodní? Můj názor je, že většina lidí a dětí by vám na tuto otázku odpověděli ne. 
Odůvodnili by to tím, že jim rodiče přikazují, kdy mají jít spát, co mají dělat, a tak různě. Ale když se nad tím 
zamyslíme, jaká byla svoboda dříve a jaká je dnes, tak si myslím, že o dost větší svobody máme dnes. Ano, sice 
jsme omezeni rodiči, školním řádem a státními zákony, ale to už je život a pořádek je potřeba. 

 Jaký je můj názor na svobodu? Myslím si, že je svoboda velmi důležitá věc pro každého z nás. Je dobře, že se 
můžeme svobodně rozhodovat, svobodně myslet a sdělovat své názory. 

                                   Kristýna Kočevárová, 9. B 

                     Co pro mě znamená vlastně svoboda? Svoboda je věc, kde můžeme svobodně vyjadřovat názor, 
svobodně cestovat a další hromada důležitých věcí. Ale občas to není úplně pravda. Osobně pro mě je jedna 
z nejdůležitějších věcí svobodné volby. Prostě mít svobodu je opravdu důležité.           

            Jaký mám názor na tehdejší svobodu? Stačilo mít opačný názor nebo nesouhlasit s tehdejším režimem a 
mohli jste skončit ve vězení. Dříve to bylo daleko těžší než dnes se svobodou. Nemohli jste cestovat, jak se vám 
zachtělo, všude byli takzvaní udavači, kteří všechno hlásili na policii. Ale byli zde lidé, kteří to chtěli změnit, a 
to se jim také podařilo. A tím bych chtěl navázat na to, díky čemu máme svobodu. Jak to bude se svobodou dál?  

           Za mě svobodu máme hlavně díky lidem, kterým se nelíbil tehdejší režim. A jeden z důležitých dnů byl 
17. listopad 1989, kdy padl komunismus, a nastala svoboda. Postupně se to rozvíjelo až do dnešní chvíle. Ale 
když se podíváme, jak to dnes funguje, tak se nějaké drobnosti najdou. Já zatím pociťuji svobodu skvěle. Jsem 
rád, jak to u nás v České republice vypadá. A doufám, že svoboda bude pořád pokračovat co nejdéle. Upřímně - 
jestli zanikne svoboda, tak si to nedokážu představit.  

        Lukáš Kejha, 9. B 
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY  

TOČÍME PRO 
POST BELLUM    

Žáci mediální výchovy si v listopadu 
a v prosinci doslava „mákli“. 
V rámci soutěže Paměť národa 
během listopadu zrealizovali dva 
dokumentární rozhovory s pamětníky ze 

Zelenče – s paní Zdeňkou Novou a panem Jaroslavem Křížkem - a 
připravili reportáže.  

Ve čtvrtek 19. 12.  je pak postříhali v Českém rozhlase a poslali do 

soutěže. V březnu porota rozhodne. Držte nám palce!  
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TULÁ ČEK se nám zase zatoulal – v listopadu na zámek Ctěnice :-) 
 

 

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVY NA 
JARMARK VE 
4. D 
To si tak jdu po chodbě 
v budově „D“ a najednou 
vidím třídu plnou rodičů! A 
pečou a kreslí a lepí a je jim 
s jejich dětmi ve škole dobře. 
„Ano, ano, vidíš dobře“, říká 
mi radostně třídní 4. D, paní 
učitelka Hanka Verflová a dodává: „Rodiče si našli čas a přišli dětem pomoct s tvořením na 
jarmark.“ Čas se svými blízkými je totiž to, co je v dnešní době nejvzácnější a pro děti 
nejdůležitější!                                                                                           Pavlína Jurzykowská 
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PROJEKT VZDUCH  
…z chemie dopadl na jedničku! Řekla pro časopis paní učitelka Sládečková:   

MEDIÁLKA V SEZNAMU 
V pondělí 25. listopadu navštívili žáci mediální výchovy TV 
Seznam. Nejdříve si prohlédli vysílací studia, poté zázemí 
režisérů a produkčních. Seznámili se i s prací redaktorky 
Sherlock týmu - dozvěděli se, jak novináři hledají a upozorňují 
na dezinformace, hoaxy či fakenews. Následovala přednáška o 
tom, jak děti samy mohou dezinformaci odhalit a na co si dát 
pozor na sociálních sítích. Redaktorka webu poté dětem popsala 

i to, jak vlastně vzniká zpráva či reportáž. 
Nakonec si žáci prohlédli střechu - tedy místo kde 
novináři relaxují. V Seznamu se všem moc líbilo! 
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V PROSINCI SAMOZŘEJMĚ CHODIL M IKULÁŠ 

A BYL JARMARK… 
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ZRÁVY Z  DRUŽINY                                             
DŘEVÍČKOVÁ 
DÍLNA  
V rámci celodružinového 
listopadového projektu 
druháci absolvovali tzv. 
Dřevíčkovu dílnu. 
Navštívil nás pan Marek s 
paní Kateřinou a přivezli s sebou vrtačky, pilníky, kladívka a 
další různé nástroje, aby se děti s těmito nástroji seznámily a 
vyzkoušely si, k čemu se používají. Nejdříve byly důkladně 
teoreticky seznámeny se vším potřebným, a pak se daly do práce. 
A že jim to šlo jedna radost. Na závěr své dílo dobarvily a 

vyzkoušely. Výsledkem jejich snažení byl ježek na kolečkách. Byla to další povedená akce školní družiny.                                 
Za ŠD Dana Chudková 

DRUŽINA DĚLÁ RADOST 
Letos jsme se všechny družiny dohodly a vyrobily vánoční výzdobu pro dětské oddělení FN 
Motol. Doufáme, že to děti potěší a přejeme jim brzké uzdravení.  

 Za ŠD Michaela Brandesová 

VÝLET ŠD  
"od rybníka"  
na výstavu 
betlémů  
 Začal adventní čas, a 
proto jsme se rozhodli 
navštívit 40. jubilejní 

výstavu betlémů v Betlémské kapli v Praze. Některé děti se vydaly tamtéž společně s 
Tuláčkem, ostatní vyjely s družinou. Na výstavě jsme viděli ukázku pár starých řemesel, např. 
řezbářství, krajkářství, drátenictví či tvorbu skleněných figurek nad kahanem. Dále zde je 

ukázáno nepřeberné množství nejrůznějších 
vánočních ozdob (ze dřeva, dřevěných 
hoblin, z cínu, ozdoby skleněné foukané, z 
různých těst, ze slámy i z různých 
přírodnin), které se používaly při zdobení 
vánočních stromečků. A samozřejmě 
nechybělo velké množství rozmanitých 
betlémů, které byly provedeny 
nejrůznějšími technikami. Výstava se nám 
moc líbila, všichni jsme se šťastně vrátili 
domů. Bylo to opravdu pěkné odpoledne se 
spoustou zážitků. Za ŠD D. Chudková 
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DRUŽINA UDĚLALA VÁNOCE ZVÍ ŘATK ŮM V LESE 

 

ZPRÁVY Z 
PARLAMENTU  

Parlament pořádal podzimní 
výtvarnou soutěž 
Výtvory žáků byly ohodnoceny, proběhlo 
hlasování a následné sčítání hlasů dopadlo 
takto: první místo obsadila Barbora Volšická 
ze 7.C., na druhém místě skončily dvě žákyně 
ze 4.B -  Emma Horská a Amálie Káninská, 
boj o třetí místo byl velice napínavý. Nakonec 
to dopadlo tak, že třetí místo obsadily dva výtvarné výtvory - první od Míši Špaňhelové z 9.A 
a druhý od žáků ze 4.A. Parlament se s těmito žáky sešel a předal jim ceny v podobě žolíků na 
špatné známky a zapomenuté úkoly.  
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BESEDA S PANÍ HROCHOVSKOU 
V prosinci školní parlament zorganizoval besedu s paní Ditou  
Hrochovskou. Anetka Jurzykowská, která zastupuje 
v parlamentu 4. A, pro časopis řekla: „Paní Hrochovská žije 
už od narození na vozíčku. Když byla malá, uměla psát 
alespoň levou rukou. Ale v patnácti letech přestala fungovat i 
levá ruka. I přesto paní Hrochovská je veselá a milá. Dokonce 
i vtipná. Založila společnost „Silou hlasu“ – učí 

handicapované používat technologické vymoženosti pro ně – například počítač, který se dá 
ovládat hlasem. Paní Hrochovská popsala nadšeně, jak může díky těmto přístrojům být 
samostatná i s tak těžkým postižením. Děkuji za besedu!“  

 

TVORBA  
 Jen si to zkuste, napsat celý sloh na jedno písmeno! 3. B se to povedlo. 

 

                                                                  
„Nová" Popelka ze 4. A ☺☺☺☺
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NA ZÁVĚR: DÁREK PRO NAŠE ČTENÁŘE OD ŠIKULEK ZE 6. B 

 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje mediální výchova! 
Sestavila: Pavlína Jurzykowská          Autor nadpisu „Klásknoviny“: Jirka Tureček, 8. A 


